
 کاشان دانشگاه اساتید شیوه نامه مسافرتهای علمی              

پژٍّطی زاًطگبُ کبضبى ثب سبیز زاًطگبّْبی  -ثِ هٌظَر گستزش، ضٌبسبًسى ٍ اضبعِ زستبٍرزّبی علوی

ّیئت علوی ثب پیطزفت ّبی رٍس زًیب ٍ ّوچٌیي هحتزم سغح آضٌبیی اعضبی  ءزاذل ٍ ذبرج کطَر ٍ ارتقب

هَرخ  ثب عٌبیت ثِ آییي ًبهِ اجزایی هصَة ٍسارت هتجَع ضیَُ ًبهِ ایي تعییي ضَاثظ السم، ایجبز ّوبٌّگی ٍ

آییي ًبهِ استرساهی اعضبی ّیئت علوی زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَسش  71ٍ ًیش زر اجزای هبزُ  08/04/1377

تسٍیي ٍ تصَیت ثِ ضزح سیز  01/12/1390عبلی، پژٍّطی ٍ فٌبٍری ٍسارت علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری هَرخ 

. گززیس

هسبفزت علوی ضبهل ضزکت اسبتیس زر گززّوبیی ّب، کٌفزاًس ّب، ّوبیص ّب ٍ یب کبرگبُ ّبی . 1هبزُ 

 آهَسضی هی ثبضس

زاًطگبُ اهکبًبت  اًس ثب رعبیت هفبز ایي ضیَُ ًبهِ، اسزاًطگبُ هی تَ توبم ٍقت ّز عضَ ّیئت علوی. 2هبزُ 

ثْزُ هٌس  ضَاثظ ضَرای پژٍّطی رعبیت ثبپژٍّبًِ ذَز ٍ  هحل اعتجبر اساًجبم سفز علوی  کبضبى ثِ هٌظَر 

. ضَز

 .ٍ ارائِ گززز زاًطگبُ کبضبى ثجت آزرسثبیستی ثب  ّب هقبالت ارائِ ضسُ زر گززّوبیی. 3هبزُ 

اًجبم زّس ٍ ثزای ّز ( زاذلی یب ذبرجی)افزت هتقبضی ثزای ارائِ ّز هقبلِ فقظ هی تَاًس یک ثبر هس. 4هبزُ 

 .یک ًفز قبثل پززاذت هی ثبضس ثِ هقبلِ صزفب ّشیٌِ ّبی سفز

فزم تکویل ضسُ هزثَط ثِ  ذبرجی السم استّبی ثیي الوللی  ثِ هٌظَر ارائِ هقبلِ زر گززّوبیی. 5هبزُ 

پذیزش هقبلِ ٍ سبیز هسارک هَرز ًیبس  اصل یب ذالصِ هقبلِ، ثِ ّوزاُ (فزم قجل اس سفز) سفزّبی ذبرجی

 .ارسبل گززز ٍ فٌبٍری هعبًٍت پژٍّطیحَسُ قجل اس تبرید سفز ثِ  حساقل یک هبُ

 .ثبضس پژٍّطکسُ /ٍ رئیس زاًطکسُ پژٍّطی/ ثبیس حبٍی تبئیس گزٍُ آهَسضی فزم هذکَر. 1تجصزُ 

قجل اس ٍ اذذ هجَس ٍسارت هتجَع ثزای سفزّبی ذبرج اس کطَر تبئیس ضَرای پژٍّطی زاًطگبُ . 2تجصزُ 

 .ستسفز الشاهی ااًجبم 

 .تصَیت ًْبیی ٍ ترصیص اعتجبرات هٌَط ثِ ارائِ گَاّی پذیزش قغعی هقبلِ زر کٌفزاًس هیجبضس. 3تجصزُ 
کِ ( فزم ثعس اس سفز) علوی ّبی پس اس اًجبم ّز سفز اصل اسٌبز هثجتِ ثِ ّوزاُ فزم تکویل ضسُ سفز. 6هبزُ 

هبُ اس  3حساکثز ظزف هست  ثبیستی زُرسی  پژٍّطکسُ /زاًطکسٍُ فٌبٍری  ثِ تبئیس هعبٍى هحتزم پژٍّطی

ارسبل  ٍ فٌبٍری ثِ حَسُ هعبًٍت پژٍّطی یزاذلرٍس ثزای سفزّبی  10ثزای سفزّبی ذبرجی ٍ  ثبسگطت

 : هَارز پززاذتی ثِ ضزح سیز است. گززز

فیص یب رسیس پززاذت ّشیٌِ    -( اتَثَس، قغبر ٍ َّاپیوب ) ثلیظ رفت ٍ ثزگطت :ثزای سفزّبی زاذلی. 1-6

 .ثب رعبیت ضَاثظ ضَرای پژٍّطی رٍس 3حساکثز ثزای  حق هبهَریت -پَستز -اقبهت -غذا -ثجت ًبم



فیص یب رسیس پززاذت ّشیٌِ   -( اتَثَس، قغبر ٍ َّاپیوب )ثلیظ رفت ٍ ثزگطت: ثزای سفزّبی ذبرجی. 2-6

              رٍس 7ثزای حق هبهَریت حساکثز  -هسبفزتثیوِ  -ّشیٌِ اذذ ٍیشا -عَارض ذزٍج اس کطَر -ثجت ًبم

 .ثب رعبیت ضَاثظ ضَرای پژٍّطی ( 2+ رٍسّبی کٌفزاًس  )

، ثلیظ رفت ٍ ثزگطت هتقبضی، هسبفت هحل ذبرج اس کطَر زر هحبسجِ تعساز رٍسّبی هبهَریت. 7هبزُ 

 ضمناً حكم ماموريت .هالک عول هی ثبضس ٍ ًیش تبرید ٍرٍز ٍ ذزٍج زر گذرًبهِ  هأهَریت ٍ حکن هزثَعِ

 .گزززبايد قبل از انجام سفر صادر 

ذبرجی ثب تَجِ ثِ کطَر هَرز تقبضب ٍ ثز اسبس جسٍل حق هبهَریت پززاذتی ثبثت سفزّبی . 8هبزُ 

ّیئت هحتزم رئیسِ زاًطگبُ ٍ هٌَط ثِ ارائِ ثزگِ هبهَریت ازاری ذَاّس ثَز  ضوٌبً  23/06/1392هصَثِ هَرخ 

ًیش ارائِ ثزگِ هبهَریت السم  ( حساکثز سِ رٍس) ریبل 150.000ثِ هجلغ ثزای پززاذت هبهَریت ّبی زاذلی 

 .است

قجل اس اًجبم سفز ثب هتقبضی  پززاذت ّزگًَِ ّشیٌِ ثبثت اًجبم سفزّبی ذبرجی هٌَط ثِ ّوبٌّگی. 9هبزُ 

 .ثبضسهی هسیزیت هحتزم حزاست زاًطگبُ 

 ثزای ٍ ذبرجی زاذلیعلوی سفزّبی  ثبثت پززاذتیاعتجبرات قف هتقبضی هی تَاًس ثب رعبیت س.10هبزُ 

 .   ًوبیس ّشیٌِ یک یب چٌس سفز زر یک زٍرُ پژٍّبًِ

ضَرای پژٍّطی هَجِ ثبضس ٍ هقبلِ  اس ًظزر عسم ضزکت چٌبًچِ عذ،  سفزاًجبم عسم  زر صَرت. 11هبزُ 

 .هی ثبضسپززاذت  قبثلزر هجوَعِ هقبالت کٌفزاًس چبح ضَز ّشیٌِ ثجت ًبم ارائِ ضسُ 

سقف ّشیٌِ  تبٍ ثبلعکس ثبثت سفزّبی ذبرجی، ّشیٌِ رفت ٍ ثزگطت تب راُ آّي یب فزٍزگبُ . 12زُ هب

 .هسبفزت ّب قبثل پززاذت هی ثبضس

 4 حساقل ّزگًَِ پززاذت ّشیٌِ ثبثت ضزکت زر گززّوبیی ّبی ذبرج اس کطَر هٌَط ثِ کست. 13هبزُ 

 :  سفز هی ثبضس اهتیبس پژٍّطی اس ثٌسّبی سیز عی یکسبل قجل اس اًجبم

 .ثعٌَاى ًَیسٌسُ اصلی ISIچبح هقبلِ زر هجالت علوی پژٍّطی یب  -1

  ًفز اصلیثب آرم زاًطگبُ ثعٌَاى  تألیفی یب تصٌیفی چبح کتبة -2

هسیزیت هَرز تبییس عزح هذکَر ثبیس )ثب ذبرج اس زاًطگبُ ثعٌَاى هجزی عزح فٌبٍراًِ  اًجبم یک عزح -3

 (.ثبضس زاًطگبُفٌبٍری ٍ ارتجبعبت علوی 

ّشیٌِ ثجت ًبم کٌفزاًس ّبی زاذلی پززاذت ضسُ تَسظ استبز ٍ ارائِ ضسُ ثَسیلِ زاًطجَ ثسٍى . 14هبزُ 

 .حضَر استبز زرکٌفزاًس قبثل پززاذت است

ارائِ هقبلِ ثِ ضزط  ضزکت زر کٌفزاًسْب ٍ ّوبیص ّبی علوی هعتجز زاذل کطَر ثسٍىّبی ّشیٌِ . 15هبزُ 

  .زٍ ثبر زر یک زٍرُ پژٍّبًِ  قبثل پززاذت هی ثبضس حساکثزٍ رئیس زاًطکسُ  گزٍُهَافقت هسیز



اس هحل اعتجبر زر  هصَة ضَرای پژٍّص زاًطگبُ  ّشیٌِ پَستز جْت ارائِ زر کٌفزاًس تب سقف. 16هبزُ 

 .ثزای ّشیٌِ ّبی سفز پززاذت هی گززز ضسُ ًظزگزفتِ

هبًٌس ضزکت زر سبیز پژٍّبًِ اس هحل اعتجبر  ّیأت علوی ّشیٌِ ضزکت زر کبرگبُ ثِ اعضبی هحتزم. 17هبزُ 

 .هی ثبضسقبثل پززاذت تَسظ ضَرای پژٍّطی گززّوبیی ّب ٍ تب سقف تعییي ضسُ 

زر یک زٍرُ پژٍّبًِ ثزای هسبفزت ّبی زاذلی هجلغ  1392اس اثتسای سبل سقف اعتجبر پززاذتی . 18هبزُ 

. هی ثبضس( ثزاسبس هصَثِ ّیئت اهٌب) ریبل 28,750,000ریبل ٍ هسبفزتْبی ذبرجی هجلغ  12,000,000

سقف اعتجبر هسبفزتْبی ذبرجی ثزای پژٍّطگزاى ًوًَِ کطَری ٍ استبًی ٍ ًیش پژٍّطگزاى . 4 تجصزُ

. ثزگشیسُ زاًطگبُ زر سبل هزثَعِ تب زٍ ثزاثز اعتجبر سفزّبی ذبرجی ایي هبزُ ذَاّس ثَز

ت ّبی زاذلی حساقل پس اس زٍسبل اس تصَیت قبثل ثبسًگزی سقف اعتجبر پززاذتی ثبثت هسبفز .5ُ تجصز

تَسظ ضَرای پژٍّطی ثَزُ ٍ اعتجبر هسبفزتْبی ذبرجی ثب تصَیت ّیئت اهٌب زاًطگبُ جبیگشیي هجلغ فعلی زر 

  .ایي هبزُ ذَاّس ضس

اُ ٍ زر    زاًطگ ثِ تبئیس ضَرای پژٍّطی 7/11/92تجصزُ زر تبرید  5هبزُ ٍ  19ایي ضیَُ ًبهِ زر . 19هبزُ 

 .هی ثبضس ثِ تبئیس ّیئت رئیسِ زاًطگبُ رسیس ٍ اس تبرید تصَیت زر ّیئت رئیسِ السم االجزا 13/11/92تبرید 


